
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 30 septembrie 2015                                                             nr.2/17-XXV 
  
Cu privire la reconstrucţia caselor individuale de 
locuit situate pe teren privat, cu proiectarea şi 
construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare.   
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 
„Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, examinînd cererile cetăţenilor cu 
privire la reconstrucţia caselor individuale de locuit situate pe teren privat cu proiectarea şi 
construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare, în conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor de 
secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul  
 

D E C I D E: 
 

1. Se permite cet.Zverenco Clavdia, domiciliată: or.Cahul, str.P.Rumeanţev, 70, 
proiectarea şi construcţia anexei locative la casa individuală de locuit, situată pe teren privat cu 
numărul cadastral 1701119.169, pe adresa sus nominalizată.   

2. Se permite cet.Socolov Paulina, domiciliată: or.Cahul, str.Sanatoriului, 4/24,  
proiectarea şi construcţia anexei locative la casa individuală de locuit, situată pe teren privat cu 
numărul cadastral 1701120.199, pe adresa: or.Cahul, str.Haiducilor, 40, cu demolarea 
construcţiei accesorii.  

3. Se permite cet.Pletosu Eugenia şi cet.Pletosu Vasile, domiciliaţi: r-l Cahul, s.Burlacu, 
reconstrucţia casei individuale de locuit cu proiectarea şi construcţia anexei locative, situată pe 
teren privat cu numărul cadastral 1701103.104, pe adresa: or.Cahul, str.Dorobanţilor, 36, cu 
demolarea construcţiei accesorii cu numărul cadastral 1701103.104.02. 

4. Se permite cet.Iurova Nina, domiciliată: or.Cahul, str.I.L.Caragile, 39/40, proiectarea 
şi construcţia anexei la casa individuală de locuit, situată pe teren privat cu numărul cadastral 
1701114.160, pe adresa: or.Cahul, str.M.Frunze, 52-b.  
  5. Cetăţenii sus nominalizaţi să coordoneze reconstrucţia caselor individuale de locuit, 
proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliar cu: arhitect-şef al oraşului, serviciul 
reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii 
Excepţionale, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice. 

6. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului 
Cahul, dna Arsenii Rodica. 

7. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


